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Temat: Prace biurowe i zadania kurierskie. Podstawowe zasady komunikowania się i samoocena.

Witam Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie. Zostańmy w domach :). Mam nadzieję, że już 
niedługo opanujecie uczestnictwo w zajęciach poprzez aplikację classroom a w niedalekiej 
przyszłości uda nam się porozmawiać na videospotkaniu poprzez aplikację Meet. Może będzie to 
możliwe już w przyszłym tygodniu :). Wiem, że bardzo brakuje Wam kontaktów bezpośrednich 
z rówieśnikami. Może nie tak prędko będziemy wszyscy mogli podać sobie rękę, przybić "piatkę", 
czy "żółwika" ale na pewno uda nam się usłyszeć siebie na videolekcji i może zobaczyć kolegów 
przez kamerkę.
Przypomnijmy sobie podstawowe zasady komunikowania się. Przydają się w każdej sytuacji 
zarówno tej prywatnej, jak i szkolnej, zawodowej.
https://www.youtube.com/watch?v=dUgrZg7JjCc 
Wyjaśniam, komunikacja werbalna, to komunikacja słowna.
Podstawowe zasady komunikacji, czyli rozmowy pomiędzy ludźmi:

1. Słuchaj uważnie, co inni mają Ci do powiedzenia,
2. Jeśli coś nie jest jasne, nie bój się pytać,
3. Komunikaty rozpoczynaj od wyrażania swoich emocji: ja czuję, ja myślę,
4. Ocenianie i oskarżanie rozmówcy nie jest dobrą strategią, czyli przemyślanym planem 

działania,
5. Usuń ze swoich wypowiedzi komunikat: bo Ty..., nie oskarżaj,
6. Unikaj mocnych słów takich, jak "zawsze", "nigdy", staraj się zastąpić je łagodniejszymi 

słowami "czasami", "zazwyczaj",
7. Staraj się komunikować jasno, co czujesz i myślisz.

Rozmowa na videolekcji nie zastąpi nam bezpośredniego kontaktu, ale przynajmniej da poczucie, 
że wciąż jesteśmy razem :). Chciałabym Was do niej przygotować. Będziemy rozmawiać :).
Teraz poproszę Rodziców i Opiekunów o pomoc. Proszę wybierzcie wspólnie temat, który mógłby 
okazać się sporny np. który kanał ogladąć w TV, bo na jednym jest ulubiony serial mamy a na 
innym w tym samym czasie ulubiony mecz syna. Porozmawiajcie o tym, uważnie słuchajcie 
swojego rozmówcy, spróbujcie go przekonać do swoich racji i dojdźcie do jakiegoś porozumienia. 
Chętnie o tym z Wami porozmawiam, jak udał  się Wasz dialog. Dziękuję za pomoc.
Ale to nie wszystko. Chcę pokazać Wam jeszcze jeden film o mocnych stronach każdego z nas. 
Zapraszam :
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE&pbjreload=10 
Pomyśl, w czym jesteś dobry, co lubisz najbardziej?
Co robisz najlepiej?
Rozwijaj swój talent!
Zaakceptuj to, że nie musisz umieć wszystkiego.
Kiedy będziesz lubił siebie, takim, jaki jesteś i dobrze będziesz się czuł ze sobą, to inni to zauważą 
i też będą dobrze czuli się w Twoim towarzystwie, polubią Ciebie.
Pora na rady, które zawsze działają:
Dbaj o siebie z miłością, bądź dobry dla innych,
Wybaczaj sobie błędy, bądź sobą,
Jesteś niepowtarzalny, szukaj w sobie pozytywnych cech,
Dawaj wsparcie innym a otrzymasz je w zamian.
Koniec z poniżaniem lub wywyższaniem!
Wszyscy jesteśmy tak samo wartościowi! :)
Bardzo chciałabym porozmawiać z Wami również na ten temat na videozajęciach.
Jeśli macie pytania piszcie w wiadomości w dzienniku, na classroom lub na maila:
jarzynska@zszs-gliwice.pl
Pozdrawiam Was, Rodziców i Opiekunów, Halina Jarzyńska
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